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TEMA 

Este artigo terá como aspecto temático a importância da auditoria tributária 

em uma indústria de plástico voltado para utilidades domésticas. 

 

RESUMO 

 O presente artigo tem como objetivo mensurar os impostos tributados pelo 

Lucro Presumido em uma indústria de plástico voltado para utilidades domésticas 

através da auditoria tributária, a fim de obter respostas que auxiliam na identificação 

de fatores internos referentes as apurações e pagamentos dos impostos. 

Demostrando assim, a importância de um profundo conhecimento sobre a legislação 

tributária, estabelecendo políticas fiscais e processos para o cumprimento das 

obrigações fiscais, para auxiliar as operações e para reduzir as cargas tributárias, 

evitando também a possibilidade de fraudes e riscos fiscais. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa foi realizada em uma empresa situada na cidade de 

Pedreira, localizada no interior de São Paulo. 

A auditoria tributária possui um papel importante a fim de evitar penalidades 

como multas por irregulares fiscais. Utiliza-se conjunto de procedimentos e técnicas 

para avaliar a correta aplicação da legislação, o cumprimento das obrigações 

tributárias, a análise de oportunidades e planejamentos. 

Com a atual crise econômica que o país se encontra, a elevada carga 

tributária e o alto índice de pagamento de impostos nos leva a questionar as 

apurações dos mesmos, enfatizando a necessidade de uma revisão sobre esses 

pagamentos. 

 

OBJETIVO 

Identificar através da auditoria tributária deficiências no sistema de controle 

interno e no sistema financeiro da empresa, verificando se está cumprindo as 

obrigações tributárias, conforme o regime tributário em que a mesma se enquadra. 

 

METODOLOGIA 

Utiliza-se pesquisas bibliográficas e documentais que serão obtidos a partir de 

livros, sites, documentos e relatórios. Através de pesquisa de campo em caráter 



quantitativo. Espera-se mensurar os impostos tributados pelo lucro presumido a fim 

confrontar as informações e havendo divergência demonstrar a correta apuração e 

possíveis soluções para melhoria econômica tributária da empresa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

REGIME TRIBUTÁRIO 

Na Legislação Brasileira estão estabelecidos os regimes tributários. Diante 

desses regimes, cada entidade segue determinadas regras e leis, sendo respeitadas 

pelo empreendedor, segundo orientações do contador. 

Compreende-se que a contabilidade tributária tem como principais objetivos a 

apuração com exatidão do resultado de determinado exercício fiscal, para então ter 

uma provisão para o pagamento dos tributos referentes ao regime fiscal da entidade. 

O Lucro Presumido é um regime de tributação simplificado para determinar a 

base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Esse regime consiste no recolhimento mensal do ICMS e do IPI. E também no 

recolhimento mensal do PIS e da COFINS que são cumulativos. Já os impostos 

IRPJ e CSLL, são recolhidos trimestralmente, tendo a base de cálculo prefixada pela 

legislação. Para tal, as empresas precisam ter um faturamento anual de até R$ 78 

milhões. 

 

AUDITORIA 

A auditoria tem como objetivo identificar deficiências no sistema de controle 

interno e no sistema financeiro da entidade e apresentar possíveis soluções para 

melhorá-los. 

Entende-se que auditoria contábil representa um conjunto de procedimentos 

técnicos relacionados a pratica de averiguação dos documentos fiscais, livros 

contábeis, registros, realização de inspeção e obtenção de informações internas 

e/ou externas para o controle do patrimônio da entidade que está sendo auditada. 

 

 

 

 



AUDITORIA TRIBUTÁRIA 

A auditoria tributária consiste em uma revisão nas entidades ou contribuintes, 

para identificar se as obrigações fiscais estão, nos termos da legislação, sendo 

cumpridas adequadamente. 

A auditoria tributária por sua vez, pretende tornar a fiscalização eficiente e 

eficaz de pagamentos e recuperação de impostos, taxas e qualquer outro encargo 

relacionado a natureza fisco-tributária. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Desenvolvemos o trabalho através de publicações de autores conceituados 

para maior entendimento da auditoria tributária, e das possibilidades dos erros na 

apuração, evidenciando a importância de uma eficiente auditoria. 

Até o presente momento, foram recalculados os impostos IPI, ICMS e 

ICMS/ST com base nas informações obtidas de relatórios internos, onde 

identificamos a apuração incorreta do IPI e ICMS que foram recolhidos 

indevidamente. 

 

FONTES CONSULTADAS 

CRC AL: Auditoria Fiscal e Tributária. Disponível em: 

<http://www.crcal.org.br/downloads/xii_encontro/Auditoria_Fiscal_e_Tributaria_-

_CRCAL.pdf> Acesso em: 22 Abr, 2017 

Portal de Contabilidade: Contabilidade Tributária – O que é? Disponível em: 

<http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/contabilidadetributaria.htm> Acesso 

em: 02 Mar, 2017.  

Portal Tributário: Auditoria Tributária. Disponível em: 

<http://www.portaltributario.com.br/obras/auditoriatributaria.htm> Acesso em: 03 Mar, 

2017.  

Portal Tributário: Tributação Pelo Lucro Presumido. Disponível em: 

<http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_presumido.html> Acesso em: 11 Mar, 

2017. 

SILVA, Cesar; NIYAMA, Jorge; Organizadores. Contabilidade para Concursos e 

Exame de Suficiência. 03. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 


